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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben
„Fegyvernekért”, „Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért” és
„Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért” díj ról
ren de le tet al ko tott.  

A dí jak oda íté lé sé rõl ál lam pol gá ri ja vas lat ra a kép vi se lõ -
tes tü let dönt. 

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a 205/2010.
(de cem ber 16.)-i ha tá ro za tá val Fegy ver nek Tu do má nyos
és Kul tu rá lis mun ká já ért Dí jat ado má nyo zott a
fegyverneki Nõi Kar nak.

A FEGYVERNEKI NÕI KAR 10 éves év for du ló ját ün nep li. 

2000 de cem be ré ben Ko vács Zol tán ze ne ta nár a Hír mon -
dó ban hir det te meg, hogy ke res éne kel ni sze re tõ és tu dó
nõi ta go kat. A fel hí vás ered mé nyes volt, a kó rus 2001. ja -
nu ár 4-én ala kult meg. 

A kó rus tag jai olyan dol go zó há zi asszony ok, akik a kö zös
ének lés örö mé ért ta lál koz nak rend sze re sen a Mû ve lõ dé -
si Ház ban.

Kö zü lük né há nyan gyer mek ko ruk ban tag jai vol tak az is -
ko lai kó rus nak, de utá na sok évig egy ál ta lán nem éne kel -
tek kö zös ség ben.

Az együtt ének lés gyö nyö rû sé ge és ne héz sé ge elõ ször
nagy vál to zá so kat oko zott, de ma már sta bil a lét szám.
Kez det ben 10-en éne kel tek együtt, de 25-en is ta nul ták
és zeng ték a da lo kat egy idõ ben. Mos ta ná ban 12-14 fõ
vesz részt a kö zös mun ká ban. 

foly ta tás a 6. oldalon

Kitüntették a Nõi kart

Tisz telt Ven dé ge ink!

Egy pi ci gon do lat éb resz tõ vel sze ret ném kez de ni a kö -
szön tõt. A Ma gyar Kul tú ra Nap ja nem tar to zik a pi ros be -
tûs ün ne pek kö zé. 1989. ja nu ár 22-e óta ün ne pel jük a
Magyar Kul tú ra Nap ját. 

A dá tum ap ro pó ját az az ese mény szol gál ja, hogy Köl -
csey Fe renc 1823. ja nu ár 22-én fe jez te be a Him nusz
meg írá sát. Gon dol kod junk el azon, mit je len tett ez a nem -
zet szá má ra. Ez az év for du ló al kal mat ad ar ra, hogy na -
gyobb fi gyel met szen tel jünk év ez re des
ha gyo má nya ink nak, fel mu tas suk és to vább ad juk tár gyi
és szel le mi ér té ke in ket. 

Nem ze tünk ed di gi tör té nel me so rán a kul tú ra mi den te rü -
le tén szü le tett szá mos vi lág hí rû al ko tás. Nincs is a vi lá gon 
ta lán még egy ilyen nem zet, aki ennyit szen ve dett a tör té -
nel me fo lya mán, ezért nagy a je len tõ sé ge a kul tú rá nak,
erõ sí ti a nem ze ti ön tu da tot, ami re most ta lán a leg na -
gyobb szük ség van.

Min den ki lát ja és ta pasz tal ja, ho gyan öm lik az em be rek re
a nép bu tí tó, si lány, kul tú rá nak ne ve zett mé dia ára dat. Ho -
gyan is le het ne össze ha son lí ta ni eze ket a gyen ge mi nõ -
sé gû, fu tó sza la gon gyár tott mû ve ket a ma gyar
nép me sék kel, Pe tõ fi, Ady, Jó zsef At ti la, Bar tók és még
szám ta lan olyan mû vész al ko tá sá val, akik hoz zá já rul tak a 
ma gyar ság, a nem zet fenn ma ra dá sá hoz a tör té ne lem vi -
ha rá ban. 

Most is egy olyan idõ szak ban élünk, ami kor óri á si sze re -
pe van a ma gyar kul tú rá nak és ha gyo má nya ink nak. Ah -
hoz, hogy az or szág talp ra tud jon áll ni, a ma gyar ság
tu da tá ba vissza kell ke rül je nek azok az em be ri ér té kek,
mint ha za sze re tet, egy más irán ti tisz te let, meg be csü lés,

ten ni aka rás. Ne az el ide ge ne dés, rossz in du lat és kö zöny 
le gyen úr rá nem ze tün kön. 

Most van a leg na gyobb szük ség kul tú ránk, ha gyo má nya -
ink ápo lá sá ra és csak tisz te le tün ket, kö szö ne tün ket tud -
juk ki fe jez ni itt hely ben mû kö dõ mû vé sze ti
egye sü le te ink nek, akik sok szor erõn felül, sza bad ide jü ket 
nem kí mél ve pró bál ják nem ze ti ér té ke in ket ápol ni, Fegy -
ver nek jó hír ne vét öreg bí te ni. 

Ezért az ál do za tos, ön fel ál do zó mun ká ért kö szö ne tét fe -
je zi ki Fegy ver nek Nagy köz ség Kép vi se lõ tes tü le te a
fegyverneki Nõi kar ré szé re, a „Fegy ver nek Tu do má nyos
és Kul tu rá lis Mun ká já ért Díj” ado má nyo zá sá val. Sok si -
kert, jó egész sé get, ki tar tást kí vá nunk to váb bi mun ká juk -
hoz. 

-Ta tár Lász ló pol gár mes ter-

Polgármesteri köszöntõ
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A kép vi se lõ-tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a lakosságot:

A kép vi se lõ-tes tü let 2010. de cem ber 16-i ülé sén:
• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló

6/2003. (I.30.) sz. ha tá ro za tot az or vo si ügye le ti díj
eme lé sé vel és az zal, hogy a köz tiszt vi se lõk ré szé re
2011. ja nu ár 01-tõl kép zett sé gi pót lék ál la pít ha tó meg.
A költ ség ve tés ter hé re kö te le zett sé get vál lal en nek fe -
de ze té re.

• Mó do sí tot ta a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol -
gál ta tá si Köz pont és a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da és Böl csõ de In téz mény fenn tar tó Tár su lá si Meg -
ál la po dást, SZMSZ-ét és Ala pí tó Ok ira tát. 

• Dön tött ar ról, hogy a Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros pol -
gár mes te re ál tal kez de mé nye zett fo gá sza ti ügye le ti el -
lá tás hoz Fegy ver nek te le pü lés nem kí ván csat la koz ni.  

• He lyi ren de let alap ján köz cél ból 2011. ja nu ár 01-tõl
mû kö dé sé ig té rí tés men te sen bér be ad ja a Pol gár õr ség 
ré szé re a Fel sza ba du lás út 169. szá mú he lyi sé get.

• A pol gár õr ség pénz ügyi ké ré sét for rás hi ány mi att nem
tá mo gat ja.

• He lyi ren de let alap ján köz cél ból 2011. ja nu ár 01-tõl 5
éves idõ tar tam ra bér be ad ja - bér le ti díj el le né ben - a
Rimóczi és Rimóczi Kft. (Fegy ver nek, Ár pád u. 1.) ré -
szé re a Fel sza ba du lás u. 161. sz. alat ti in gat lant. 

• Dön tött a Se gí tünk Or szá gos Ér dek egyez te tõ és Kép vi -
se le ti Szer ve zet ré szé re kez de mé nye zett egye di tá mo -
ga tá si ké re lem rõl.

• For rás hi á nyá ban nem tá mo gat ja az 1 fõ ro ma asszisz -
tens al kal ma zá sát a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat
ré szé re.

• Mó do sí tot ta a kör jegy zõ ség lét re ho zá sá ról szó ló
együtt mû kö dé si meg ál la po dást. 

A kép vi se lõ-tes tü let 2011. ja nu ár 06-i
so ron kí vü li ülé sén:

• Módosította a 2011. évi terv kon cep ci ó ját
• Dön tött a Vis Maior pá lyá zat be nyúj tá sá ról.
• Dön tött a Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat és a

„Szü lõk, ne ve lõk együtt Fegy ver nek ta nu ló if jú sá gá ért”
is ko lai ala pít vány kö zöt ti Fel adat El lá tá si Szer zõ dés
meg kö té sé rõl. 

• Hoz zá já rul az Euro-Poli Dental Kft-n be lül a II. szá mú
fo gá sza ti kör zet Dr. Gerhes Ge or gi na fog or vos sze mé -
lyé vel tör té nõ be töl té sé hez.

A kép vi se lõ-tes tü let 2011. ja nu ár 27-i ülé sén:
• A Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz -

mény 2011. év tõl éven te 11.- Ft/m3 össze get cél tar ta -
lék ként el kü lö nít. 

• Jó vá hagy ta a Fegyverneki Rend õr õrs ön 1 fõ ad mi niszt -
rá tor kö zös fog lal koz ta tá sá ról szó ló Együtt mû kö dé si
Meg ál la po dást. 

• Mó do sí tot ta a 2011. évi költ ség ve té si terv kon cep ci ó ját.
• Dön tött a Vis Maior pá lyá zat be nyúj tá sá ról.
• For rás hi á nyá ban nem vá sá rol ja meg Er dei Já nos

Törökszentmiklós, Temp lom út 5. sz. alat ti la ko sok tól a
Fegy ver nek, Dam ja nich út 136. sz. alat ti in gat lant.

• A Köz be szer zé si Sza bály za tot és a 2011. évi Köz be -
szer zé si Ter vet jó vá hagy ja.

• A „Fegy ver nek Nagy köz ség Te le pü lés fej lesz té si Ter -
ve" (2005-2013) cí mû do ku men tum mó do sí tá sa it egy -
sé ges szer ke zet ben jó vá hagy ta.

• Dön tött a „Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány,
és a „Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz -
ton sá gos Éle té ért Ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do -

sí tá sá ról és ala cso nyabb köz hasz nú sá gi fo ko zat ba tör -
té nõ át so ro lá sá ról. 

• Dön tött az Or vo si Ren de lõ Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ról

• Jó vá hagy ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és
Böl csõ de böl csõ dei Szak mai prog ram ját, Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály za tá nak, In téz mény fenn tar tó Tár su -
lá si Meg ál la po dá sá nak és Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí -
tá sát.

• Jó vá hagy ta az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko -
la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat, va la mint a
Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont In téz mény fenn tar tó Tár su lá si Meg ál la po dá sá nak
mó do sí tá sát. 

• Jó vá hagy ta a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 2011. évi
mun ka terv ét.

• Mó do sí tot ta:
– a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló 7/1996.

(IV.5.) sz. ren de le tet,
– a te le pü lés kör nye zet vé de lem rõl szó ló 13/2005. (IV.

29.) sz. ren de le tét 
– a 2011. évi nyers anyag nor má ról szó ló 33/2010.

(IX.24.) sz. ren de le tet,
– a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló

1/2003.(II.6.) ren de le tet,
– a köz mû ves ivó víz el lá tás ról szó ló 13/1994.(V.27.)

ren de le tet.
• Meg al kot ta:

– az anya köny vi ren dez vé nyek rõl szó ló 5/2011. (II.3.)
ren de le tet . (bõvebben a 4. ol da lon)

• Ha tá lyon kí vül he lyez te:
– a he lyi köz mû ve lõ dés rõl szó ló 17/1999. (VII. 1.) szá -

mú ren de let 1. szá mú mel lék le tét.
– a ci vil szer ve ze tek köz hasz nú te vé keny sé gé nek tá -

mo ga tá sá ról szó ló 2/2003. (II. 6.) szá mú ren de le tét,
– a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tás ról szó ló

15/1995. /IV. 28./ szá mú ren de le tét.

-Buzás Istvánné dr. jegyzõ-

A képviselõ-testület hírei

Tisz telt Adó zók! Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got,
hogy a gép jár mû adó ról szó ló 1991. évi LXXXII. tör vény
mó do sí tá sá val 2011. ja nu ár 01-tõl az aláb bi vál to zá sok
lép tek ha tály ba:

Sú lyos moz gás kor lá to zott ság hoz kap cso ló dó men tes ség 
vál to zá sa: 

2011. ja nu ár 1. nap já tól a sú lyos moz gás kor lá to zott
üzem ben tar tó adó alany is men te sül az adó fi ze tés alól.
Az adó fi ze tés aló li men tes sé gi igényt a Pol gár mes te ri Hi -
va tal 17. sz. iro dá já ban a szük sé ges do ku men tu mok be -
nyúj tá sá val be kell je len te nie az adó alany nak. (A
men tes ség nem au to ma ti ku san jár!) To váb bi vál to zás,
hogy az adó men tes ség a sú lyos moz gás kor lá to zott –
akár tu laj do no si, akár üzem ben tar tói mi nõ sé gé re te kin -
tet tel – adó alany ál tal üze mel te tett sze mély gép ko csi után 
13.000,- Ft/év adó te he rig jár, míg az afe let ti adó össze get
meg kell fi zet ni. Az éves adó te her hez kap cso ló dó men -
tes ség (13.000,- Ft ere jé ig) to vább ra is ér vé nye sít he tõ a
sú lyos moz gás kor lá to zott kis ko rút vagy cse lek võ ké pes -
sé get ki zá ró (kor lá to zó) gond nok ság alatt ál ló nagy ko rút
szál lí tó adó alany (szü lõ) sze mély gép ko csi ja utáni adó -
ban.

foly ta tás a kö vet ke zõ oldalon

Adóinfó
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foly ta tás az elõ zõ oldalról

A nyer ges von ta tó, te her gép jár mû, au tó busz lég ru gós
mû sza ki jel le gé re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett ség
vál to zá sa:

Az adó zó iga zo lá si kö te le zett sé ge 2011. év tõl ki zá ró lag
azok ra az ese tek re kor lá to zó dik, ame lyek ben a jár mû nyil -
ván tar tás még nem tar tal maz za a jár mû lég ru gós jel le gé -
re vo nat ko zó mû sza ki ada tot.

A 2011. évi fi ze ten dõ gép jár mû adó meg ál la pí tá sá ról min -
den gép jár mû tu laj do nos 2011. már ci us hó nap ban ha tá -
ro za tot fog kap ni, mely ben a gép jár mû adó össze ge,
fi ze té si ha tár idõ sze re pel ni fog, va la mint a be fi ze tés hez
szük sé ges csek kek is ki kül dés re ke rül nek. Az ön kor -
mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû vek adóz ta tá sát to vább -
ra is a köz pon ti nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja meg, így
kér jük Önö ket, hogy a gép jár mû-tu laj do nos sze mé lyé ben
be kö vet ke zett vál to zást az el adó és a ve võ is a vál to zás tól 
szá mí tott 15 na pon be lül je lent se a Tö rök szent mik ló si Ok -
mány iro da (Tö rök szent mik ló si Pol gár mes te ri Hi va tal
5200 Törökszentmiklós, Kos suth L. út 135/a. ) felé.

A 2011. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér -
té ke vál to zat la nul 9.000,- Ft/év. To vább ra is 50 %-os mér -
té kû adó ked vez mény il le ti meg azon ma gán sze mé lye ket,

akik nek tu laj do ná ban üre sen ál ló la kás, vagy be épí tet len
te lek van, így ezen adó zók adó fi ze té si kö te le zett sé ge
4.500,- Ft/év. (az üre sen ál ló la kás ra ér vé nye sí te ni kí vánt
adó ked vez ményt a he lyi adó cso port nál be kell je len te ni)
Amennyi ben a ma gán sze mély kom mu ná lis be ru há zást
hajt vég re (út, víz, vil lany), a be fi ze tést iga zo ló bi zony la tot
szí ves ked je nek be mu tat ni az adó cso port nál, és kér ni a
kom mu ná lis adó men tes sé get. In gat lan ér té ke sí tés, il let -
ve vá sár lás ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság nál be -
val lást kell be nyúj ta ni az adó kö te le zett ség ke let ke zé sét,
vál to zá sát, meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül. Fel hív -
juk adó zó ink fi gyel mét, hogy a ma gán sze mé lyek kom mu -
ná lis adó já nak és a he lyi ipar ûzé si adó 2011. el sõ fél évi
adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je 2011. már ci us 15., a
be fi ze té si csek kek nem ke rül nek ki pos tá zás ra, a Pol gár -
mes te ri Hi va tal fo lyo só ján, vagy a 17. sz. iro dá ban át ve -
he tõk, il let ve a díj be sze dõk tõl le het kér ni. 

To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, gép jár mû adó val, me zõ õri já ru lék kal kap cso la tos ügy -
in té zés ük so rán.

-Adóhatóság-

Adóinfó

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy
te le pü lé sün kön a köz szol gál ta tás ok dí jai
2011. áp ri lis 1-tõl az aláb bi mér ték ben
emel ked nek:

Szenny víz szip pan tás:

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes -
tü le te 4/2011. (II.3.) sz. ren de le te alap ján a
szenny víz ár tal mat la ní tá sá ért fi ze ten dõ díj
2011. áp ri lis 1-tõl a je len le gi 330 Ft + ÁFA/

m3 összeg rõl 680 Ft + ÁFA/m3-re emel ke dik, mely bõl a
Fegy ver nek te rü le té rõl be szál lí tott la kos sá gi ere de tû
szenny víz után az Ön kor mány zat a la ko sok ré szé re 284
Ft + ÁFA/m3 ked vez ményt biz to sít, így a la ko sok ál tal fi -
ze ten dõ díj 396 Ft + ÁFA/m3, az az 495 Ft/m3. Fen ti ek
alap ján 2011. áp ri lis 1-tõl a 6 m3-es szip pan tás a je len -
le gi 1860 Ft he lyett 2970 Ft-ba fog ke rül ni. Az Ön kor -
mány zat a la kos sá gi szenny víz össze gyûj té sé ért és
szál lí tá sá ért a ren de let alap ján 536 Ft + ÁFA/m3 tá mo ga -
tást ad, me lyet a la ko sok he lyett az Ön kor mány zat fi zet
meg.

A köz szol gál ta tás dí já nak eme lé sét a szenny víz ár tal mat -
la ní tá si költ sé ge i nek, va la mint a szál lí tá si költ sé gek fo -
lya ma tos emel ke dé se in do kol ja.

Ivó víz szol gál ta tás:

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 3/2011.
(II.3.) sz. ren de le te alap ján Fegy ver nek köz igaz ga tá si te -
rü le tén a víz díj 2010. áp ri lis 1-tõl a je len le gi 200 Ft +
ÁFA/m3-rõl 248 Ft + ÁFA/m3-re emel ke dik. (brut tó 250
Ft-ról 310 Ft-ra)

A Víz Ke ret Irány elv elõ írá sai alap ján a víz kész le tek vé -
del mé vel össze füg gõ költ sé ge ket, to váb bá a szennye zõ
fi zet el vet fi gye lem be kell ven ni a dí jak meg ha tá ro zá sa -
kor. Fen ti ek re te kin tet tel a költ sé ge ket sze re pel tet ni kell
az ivó víz dí já ban is, így min den víz hasz ná ló hoz zá já rul a
ke let ke zett szenny víz ke ze lé sé hez a fo gyasz tott mennyi -
ség függ vé nyé ben. A köz szol gál ta tás net tó dí já nak eme -
lését in do kol ja to váb bá a víz tisz tí tás költ sé ge i nek
emelkedése.

-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény-

Köz szol gál ta tá si dí jak eme lé se
„Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány" 2010. évi te -
vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada -
tai.

Az ala pít vány 2010. év ben négyszer ülé se zett, és dön té -
se i rõl hat ha tá ro za tot ho zott.

Ala pí tó ok irat sze rint meg ha tá ro zott fel ada tai kö zül a
fegyverneki jó ké pes sé gû ta nu lók to vább ta nu lá sá nak tá -
mo ga tá sát, és ön te vé keny cso por tok pénz be li tá mo ga tá -
sát lát ta el. 

Be vé te le:

Bel föl di ado má nyo zó
1 fõ

20.000 Ft
( nem fegyverneki la kos )

Kül föl di ado má nyo zók
3 fõ

9.801.357 Ft
(2 fõ volt fegyverneki di ák)

APEH 1 % 190.066 Ft

Bank ka mat 90.475 Ft

Össze sen: 10.101.898 Ft

Fel hasz ná lás:

To vább ta nu ló di á kok ösz tön díj ára: 5.755.300 Ft

Ösz tön díj ban ré sze sü lõk szá ma : 22 fõ

To vább ta nu ló di á kok egy sze ri tá -
mo ga tás ra: 170.000 Ft 

Pá lyá za ti ki írás alap ján
notebook meg vá sár lá sá ra: 13 fõ 1.924.000 Ft

Nyelv ta nu lás ösz tön zés re: 3 fõ 348.400 Ft 

Kar nagy ok Kó ru sá nak tá mo ga tá sa 20.000 Ft 

Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let tá -
mo ga tá sa 40.000 Ft

Drá ma pe da gó gia szak kör nek 15.000 Ft Khtv.

Tör vény alap ján hir de tés 20.000 Ft 

Szak lap, és szak könyv. 27.930 Ft

Iro da szer 1.350 Ft

Össze sen: 8.321.980 Ft

-Ku ra tó ri um-

Alapítványi beszámoló
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
5/2011. (II.3.) ren de let

az anya köny vi ren dez vé nyek rõl

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te az Al kot mány 44/A. §. /2/ be kez dé se va la mint az
anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a név vi -
se lés rõl szó ló 1982. évi 17. tör vény ere jû ren de let 42/A. §.
(4) be kez dé sé ben biz to sí tott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. §.

A ren de let ha tá lya Fegy ver nek nagy köz ség köz igaz ga tá -
si te rü le tén tör té nõ há zas ság kö té si, és egyéb csa lá di
ese mé nyek (to váb bi ak ban: ren dez vény) tár sa dal mi meg -
ün nep lé se kap csán az e ren de let ben meg je lölt szol gál ta -
tá so kat igény be ve võk re és az anya könyv ve ze tõ re ter jed
ki.

2. §.

(1) A ren dez vé nyen hi va ta li mun ka idõn be lül in gye nes az
alap szol gál ta tás, ha az anya könyv ve ze tõ köz re mû kö dé -
se mun ka idõ ben, a hi va ta los he lyi ség ben tör té nik és a
jog sza bály ban rög zí tett hi va ta los szö ve get és el já rást
fog lal ja ma gá ban.

(2) Az anya könyv ve ze tõ hi va ta li he lyi sé ge: 5231 Fegy ver -
nek, Fel sza ba du lás út 171.  Há zas ság kö tõ te rem.

(3) Amennyi ben a ké rel me zõk nem az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott alap szol gál ta tás igény be vé tel ét ké rik, a
szol gál ta tá sért dí jat kell fi zet ni. 

3. §.

(1) Nem kell dí jat fi zet ni, ha a hi va ta li he lyi sé gen kí vü li há -
zas ság kö tés re rend kí vü li kö rül mény mi att ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott rend kí vü li kö rül -
mény nek mi nõ sül, ha va la mely há za su ló sú lyos moz gás -
kor lá to zott sá ga, egész sé gi ál la po ta, ko ra mi att kü lö nös
erõ fe szí tés len ne szá má ra az anya könyv ve ze tõ hi va ta los
he lyi sé gé ben va ló meg je le nés.

(3) A ren de let 3. §. (2) bek. kí vül ren dez vény hi va ta li he lyi -
sé gen kí vül nem tart ha tó.

(4) Ren dez vényt mun ka szü ne ti na po kon (va sár nap és a
Mun ka Tör vény könyv ében meg ha tá ro zott mun ka szü ne ti
na po kon) tar ta ni nem le het, ki vé ve a jog sza bály ban ne ve -
sí tett ese tet.

4. §.

(1) A Ren de let 2. §. (3) bek. sze rin ti szol gál ta tá si dí jat a
Pol gár mes te ri Hi va tal pénz tá rá ba kell be fi zet ni, a ren dez -
vényt meg elõ zõ en 15 nap pal.

(2) Amennyi ben a szol gál ta tá si dí jat ha tár idõ ben nem fi -
ze tik meg, úgy az (1) bek. sze rin ti idõ pont után igény sze -
rint az alap szol gál ta tás ve he tõ igény be, vagy a
ren dez vény után a díj 150 %-át kö te le sek meg fi zet ni, a
ren dez vényt meg elõ zõ mun ka na pig.

(3) Amennyi ben a ren dez vény el ma ra dá sát a ter ve zett
idõ pont elõtt 3 nap pal ko ráb ban be je len tik, a szol gál ta tá si
díj 50 %-át a Pol gár mes te ri Hi va tal vissza fi ze ti.

(4) Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ -
tes tü let Pol gár mes te ri Hi va ta la köz tiszt vi se lõ i nek a ren -
dez vé nye kért, a szol gál ta tá si dí jak 50%-át kell
meg fi zet ni ük.

5. §.

A ren dez vé nye kért a szol gál ta tá si dí ja kat, va la mint az
anya könyv ve ze tõ dí ja zá sát a ren de let 1. sz. mel lék le te
tar tal maz za, a dí ja kat szük ség sze rint felül kell vizs gál ni.
A szol gál ta tást igény be ve võk kel kö ten dõ pol gár jo gi szer -

zõ dés tar tal mát a ren de let 2. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

6. §.

Ér tel me zõ ren del ke zés

Meg hi ú sult ren dez vény nek mi nõ sül: amennyi ben a ké rel -
me zõk nem je len nek meg a ren dez vé nyen az elõ re
egyez te tett idõ pont ban.

7.§.

Zá ró ren del ke zé sek

A ren de let 2011. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba; ren del ke zé -
se it az ezt kö ve tõ en in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni. 

1.sz. mel lék let

SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
anya köny vi ren dez vé nyek meg tar tá sá ra

I. A csa lá di ese mé nye ken igény be ve he tõ
szol gál ta tá sok

1. Fegy ver nek Nagy köz ség Kép vi se lõ tes tü let Ön kor -
mány za ta mun ka nap okon az anya könyv ve ze tõ hi va ta li
mun ka ide jé ben té rí tés men te sen biz to sít ja a ren dez vény
le bo nyo lí tá sá hoz al kal mas hi va ta li he lyi sé get és az alap -
szol gál ta tást (jog sza bály ban rög zí tett hi va ta los szö veg és 
el já rás).

2. Mun ka nap okon az anya könyv ve ze tõ hi va ta li mun ka -
ide jé ben az alap szol gál ta tá son fe lü li szol gál ta tá so kért
2.000.- Ft + ÁFA össze get kell meg fi zet ni, mely a tár gyi és 
sze mé lyi fel té te le ket tar tal maz za az aláb bi ak sze rint, er re
vo nat ko zó igény alap ján:
• gé pi ze ne szol gál ta tás
• gyû rû át adás tál cán
• gyer tya gyúj tás
• vi rág át adás ho zott cso kor ból
• em lék lap át adás
• ün ne pi be széd (igény sze rint)
• pezs gõ szer ví ro zá sa (a pezs gõt a fe lek biz to sít ják)

3. A hi va ta li mun ka idõn kí vü li ren dez vé nye kért al kal man -
ként 10.000.- Ft + ÁFA dí jat kell fi zet ni, mely a tár gyi és
sze mé lyi fel té te le ket tar tal maz za az aláb bi ak sze rint, er re
vo nat ko zó igény alap ján:
• gé pi ze ne szol gál ta tás
• gyû rû át adás tál cán
• gyer tya gyúj tás
• vi rág át adás ho zott cso kor ból
• em lék lap át adás
• ün ne pi be széd (igény sze rint)
• pezs gõ szer ví ro zá sa (a pezs gõt a fe lek biz to sít ják)

A 2. és 3. pon ton felül fel me rült igé nyek költ sé gei tel jes
mér ték ben a szol gál ta tást igény be ve võt ter he lik.

II. A csa lá di ese mé nye ken köz re mû kö dõ
anya könyv ve ze tõ dí ja

1. Hi va ta li mun ka idõn kí vü li köz -
re mû kö dé sért ren dez vé nyen ként 7.000.- Ft

2. Ugyan azon na pon több ren -
dez vény ese tén az el sõ ren dez -
vény

7.000.- Ft

3. Min den to váb bi ren dez vény 3.500.- Ft

4. Meg hi ú sult ren dez vény ese tén 3.000.- Ft

5. Mun ka idõ ben meg tar tott ren -
dez vé nye kért ren dez vé nyen ként 4.000.- Ft

 

5/2011. (II.3.) ren de let

-Tatár Lász ló-
-polgármester-

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-
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Sze re tet na pot tar tott a Mó ra Tag in téz mény ka rá csony
elõtt. A dél elõtt fo lya mán az al só sok pró bál hat tak ki olyan
kéz mû ves fog lal ko zá so kat, me lye ket a szol no ki Nap su -
gár Gyer mek ház ked ves kép vi se lõi tet tek le he tõ vé szá -
muk ra. Dél után 13 -15 órá ig vi szont már a na gyob bak is
pró bál koz hat tak és meg tud hat ták - a kü lön bö zõ tan ter -
mek ben - va jon mi re ké pe sek. Kéz ügyes sé gü ket sok fé le
kre a tív fel adat kör rel fej leszt het ték. Dí sze ket ké szít het tek
az ott ho ni ka rá csony fá ra. Filc bõl an gyal kát varr tak, pa pír -
ból üd vöz lõ kár tyá kat és asz ta li dí sze ket ké szí tet tek. Ku -
ko ri ca csu hé ból le nyû gö zõ Szûz Má ri át a kis Jé zus sal,
eset leg an gyal kát gló ri á val vagy csil la got haj to gat tak, kö -
töz get tek. Ezek a fog lal ko zá sok nem csak a gye re ke ket,
de az is ko la pe da gó gu sa it és a gye re kek oda lá to ga tó szü -
le it is le nyû göz ték, így kel le mes han gu lat ban töl töt tük el a
dél utánt. A gye re kek tü rel me sen és oda fi gyel ve kö vet ték
az el ké szí tés sor rend jét, így a vég ered mény ha ma ro san
lát ha tó vá vált. Büsz kén mu to gat ták is ko la tár sa ik nak,
hogy a má sik te rem ben mi lyen iz gal mak vár nak még
azok ra, akik meg tor pan tak egyet len ki hí vás elõtt. A ha -
gyo má nyok ápo lá sa lát ha tó an az in téz mé nyünk ré szé vé
vált, ame lyet a nagy szü lõk és szü lõk is szí ve sen ápol nak

nap ja in kig. A mórások te hát elé ge det ten és új
él mé nyek kel tér het tek ha za, ahol bi zo nyá ra fel éb resz tet -

ték csa lád tag ja ik ban a ka rá cso nyi elõ ké szü le tek hez
szükséges szeretetet.

-Pinczés Vik tó ria-

Sze re tet nap a Mó rá ban

Mint min den év ben, idén is a gye re kek nagy iz ga lom mal
vár ták a Mi ku lás ér ke zé sét, me lyet lá zas ké szü lõ dés elõ -
zött meg. A nap kö zis cso por tok kü lön bö zõ mû so rok kal, a
gye re kek éne kek kel, ver sek kel fo gad ták a Mû ve lõ dé si
Ház ban a Mi ku lást.

A mû sor után meg kap ták út ra va ló nak a Tél apó jó ta ná -
csa it egész év re, aki ez után el bú csú zott a gye re kek tõl.

Majd át va rá zsol tuk a ter met a ha gyo má nyos ját szó ház zá, 

ahol kü lön fé le já té kok kal szó ra koz hat tak a ta nu lók: volt
célbadobás, arc rajz, po hár fú jás, hor gá szás, tili - toli. A já -
té kok ba min den ta nu ló öröm mel be kap cso ló dott, mely nek 
ju tal ma ként a zse be ik meg tel tek cu kor kák kal. Aki tán col ni 
sze re tett vol na, an nak ar ra is volt le he tõ sé ge, így min den -
ki jó han gu lat ban tér he tett vissza az is ko lá ba, és ké szül -
he tett újult erõ vel a kö vet ke zõ ha gyo má nyos ad ven ti
ren dez vé nyünk re, mely re min den év ben meg hív juk az
Apá ról - Fi ú ra Ala pít ványt. Õket már jól is me rik ta nu ló ink,
és sze re tet tel vár ják, hi szen sze ret nek ügyes ked ni.

Így idén is ki pró bál hat ták, ho gyan tud ják für ge uj ja i kat
moz gat ni ka rá cso nyi zsák var rás , gyöngy fû zés, szal vé ta -
tar tó gyár tás, üveg mé cses, ven dég vá ró és pa pír ma sé
kép ké szí té se köz ben. Ez a dél után is sok új is me re tet, és
jó ked vet ho zott az ügyes ke dõ gye re kek nek, akik el ké szí -
tett aján dé kok kal meg ra kod va bú csúz hat tak az Ala pít -
vány tag ja i tól.

2010. dec. 17-én az Or czy Tag in téz mény ben „Ad ven ti na -
pot” tar tot tunk. Már he tek kel, na pok kal elõt te lá za san ké -
szü lõd tünk a ren dez vény re gye re kek és ne ve lõk
egy aránt. Ka rá cso nyi dí sze ket vag dos tunk, ra gasz tot -
tunk, mé cse se ket, gyer tyá kat, fe nyõ gallya kat gyûj töt tünk. 
A vár va várt nap az osz tály ter mek és a kö zös ka rá csony fa 
dí szí té sé vel in dult, majd az ötö di ke sek ka rá cso nyi mû so -
rá val foly ta tó dott. Az ün ne pi han gu la tot idé zõ tor na te rem -
ben 25 ötö di kes gye rek nek tap solt a há lás gyer mek- és
fel nõtt kö zön ség.

A dél elõtt hát ra lé võ ré szé ben be fe jez tük az osz tály ter mek 
dí szí té sét, és lel ki leg már a dél utá ni bu li ra ké szü lõd tünk.

 Ko ra dél után a tö rök szent mik ló si Apá ról Fi ú ra Ala pít vány
ügyeskezû ok ta tói se gít sé gé vel han gu la tos né pi ka rá cso -
nyi dísz tár gya kat ké szí tet tünk.

A dél utá ni prog ram ba be le fért a ha gyo má nyos „Nosz tal -
gia ta lál ko zó”, ahol az elõ zõ tan év ben vég zett nyol ca di ko -
sa ink meg osz tot ták ta pasz ta la ta i kat mos ta ni
vég zõ se ink kel, egy ben hasz nos ta ná csok kal lát ták el
õket. A prog ra mok ban gaz dag na pot jó han gu la tú
Fenyõbulival zár tuk. 

-Sipos Mar ina DÖK ve ze tõ,
Amb rus Esz ter, Gyáni Csa ba osztályfõnökök-

Té li ren dez vé nyek az Or czy is ko la alsó és felsõ tagozatán

2011. február 16. Fegyverneki Hírmondó 5. oldal



Tisz telt La kos ság!

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Or vo si Ren de -
lõ jé ben hét fõ tõl-pén te kig a mun ká ból ér ke zõ dol go zók el -
lá tá sa ér de ké ben 1700 - 1800 órá ig a há zi or vos ok egy mást 
közt, fel vált va tar ta nak ren de lést a be osz tott ápo ló nõ vel.

2011. feb ru ár 01-tõl az I. szá mú há zi or vo si kör zet meg -
üre se dik, mi vel Dr. Sá fár Csil la OALI-val kö tött szer zõ dé -
se le járt. A szol gá lat el lá tá sát Dr. Tóth Sa rol ta és Dr.
Mé hész Ju dit há zi or vos ok he lyet te sí tés sel lát ják el. A há -
zi or vos ok kér ték, hogy az SZMSZ III/1/a. pont ja sze rin ti
es ti ren de lé se ket a he ti 5 nap ról ket tõ nap ra csök kent sük. 
En nek meg fe le lõ en az es ti ren de lé sek ked di és csü tör tö ki 
na po kon 1700 - 1800 órá ig lesz nek. Ed dig az es ti ren de lé -
se ket Dr. Tóth Sa rol ta, Dr. Mé hész Ju dit, Dr. Sá fár Csil la
és Dr. Heitler Cson gor háziovosok lát ták el. 2011. feb ru ár 
01-tõl vi szont Dr. Heitler Cson gor nem vál lal ja, (mû kö dé si 
en ge dé lye nem tar tal maz za), Dr. Sá fár Csil la pe dig tá vo -
zá sa mi att nem vesz részt az es ti ren de lé se ken. 

Az es ti ren de lés az aláb bi ak sze rint mó do sul:

 Hét fõ: MEGSZÛNT

 Kedd: 1700 -1800 órá ig

 Szer da: MEGSZÛNT

 Csü tör tök: 1700 -1800 órá ig

 Pén tek: MEGSZÛNT

Az es ti ren de lés ki zá ró lag lá zas és mun ká ból ér ke zõ dol -
go zók el lá tá sa ér de ké ben lét re ho zott ren de lés!!!

Kér jük meg ér té sü ket és tü rel mü ket!
-Orvosi Ren de lõ-

Változott az esti rendelés
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foly ta tás az el sõ oldalról

Az idõ köz ben meg ala kult Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
ének ta go za tá nak cso port ja a kó rus, mely nek ala pí tó
együt te se a Nõi Kar is.
A 10 év so rán szé les re per to árt épí tet tek ki :
• gre go ri án egy szó la mú da lok,
• mad ri gá lok, 
• több szó la mú egy há zi mû vek,
• is mert ze ne szer zõk kó rus mû vei, 
• nép dal fel dol go zá sok,
• szó ra koz ta tó tánc dal la mok és slá ge rek jól meg fér nek

együtt.
 Az al kal mak hoz a meg fe le lõ mû sort vá lo gat ják össze,
sa já tít ják el.
Há rom kar nagy ve zet te-ve ze ti a szín vo na las mun kát: 
Ko vács Zol tán, Bebrevszky-Hillender Ani ta és Polster Il -
di kó. A 100. fel lé pé sük al kal má val kap ták meg az el is me -
rõ ki tün te tést. A köz sé gi ren dez vé nye ken rend sze re sen
sze re pel nek mû so ra ik kal: a Ma gyar Kul tú ra Nap ján, a
Baldácsy Es ten, a Vi rág va sár na pi hang ver se nyen, a Vi -
rág zó Ti sza Nap ján, az ün ne pi tes tü le ti ülé se ken, az ad -
ven ti és a ka rá cso nyi ün ne pe ken. 
A hús vé ti, pün kös di, ka rá cso nyi mû so ruk kal több al ka -
lom mal lép tek fel: Be rek für dõn, Kun he gye sen,
Tiszaroffon, Márianosztrán, Isaszegen, Bu da pes ten.
A szlo vá ki ai Fegyverneken fa lu na pon 2 al ka lom mal sze -
re pel tek, de gyak ran lép tek szín pad ra a me gyénk ben
meg ren de zett fa lu na po kon is. 
A me gye leg ran go sabb éne kes ese mé nye éven te, a Ze -
ne Vi lág nap já hoz kap cso ló dó an meg ren de zett
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Fel nõtt Kó ru sok Ta lál ko -
zó ja, a kó rus fesz ti vál, me lyen so kad szor mu tat ko zik be a
kó rus a ne ves vá ro si kó ru sok kö zött. Egy al ka lom mal a
meg ren de zé sét is fel vál lal ták.
Együtt mû köd nek több ci vil szer ve zet tel és se gí tik mun ká -
ju kat. Ilyen pl.: Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye -
sü let.
A fen ti ek alap ján a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü le ten be lül 
mû kö dõ fegyverneki Nõi Kar mél tó vá vált a díj ra.

-Szatlóczki Edit kép vi se lõ-

Kitüntették a Nõi kart

A gyó gyí tá sa i ról hí res Kál vá ria dom bon feb ru ár 2-án
Gyer tya szen te lõ Bol dog asszony nap ján tar tott me di tá ci ót 
Nagy Gyu la.

A kö zel jö võ ben már ci us 20-án Domb éb resz tõ me di tá ci -
ón, már ci us 24-én Szent györgy na pi me di tá ci ón ve het -
nek részt az ér dek lõ dõk.

-Tû he gyi Ju li an na-

Dombébresztõ

Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma 2011. ja nu ár 18-án ülé -
se zett.

A Ku ra tó ri um meg tár gyal ta az ügyész sé gi vizs gá lat meg -
ál la pí tá sa it, el fo gad ta a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re
tett in téz ke dé se ket.

Az el kü lö ní tett bank szám lá ra, „Csa bi ka” név re be fi ze tett
összeg (317.600 Ft) gyógy ke ze lés cél já ra tör té nõ át adá -
sá ról in téz ke dett a ké rel me zõ fe lé.

-Kuratórium-

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény „Te het sé gek Ér vé nye sü -
lé sé ért” Köz hasz nú Ala pít vány„ nagy ko rú” lett.

2011. év tõl kez dõ dõ en az ala pít vány szám lá já ra ado má -
nyok utal ha tók, az adó ja 1%-át kö szö net tel fo gad juk az
aláb bi szá mok ra:

Adó szám: 18842652-1-16

Bank szám la szám: 11745066-20017864
-Ku ra tó ri um-

Alapítványi beszámolók

Fi gye lem!
A Se gí tünk Or szá gos Egye sü let Szapárfalu, Mó ricz Zsig mond út 1. sz. alatt mun ka te rü le -
tet lé te sí tett a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek szá má ra.

Kér jük a la kos sá got, hogy az aludobozokat, va la mint a mû anyag fla ko nok össze gyûj té sét
ne a ha gyo má nyos for má jú sze mét gyûj tés be te gyék. Kü lön gyûjt sék egy bár mi lyen zsák -
ba, ami össze sze dés re ke rül. 

Be gyûj té se 2011. ja nu ár 1-tõl min den hó nap utol só hét fõ jén tör té nik.

Az össze sze dés kö vet ke zõ idõ pont jai: 2011. feb ru ár 28. és már ci us 28.

Tá mo ga tá su kat kö szön jük: Bencze Sán dor Te lep ve ze tõ (06-20/2595904)



A XX. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó Ta -
lál ko zó Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei be mu ta tó ját már -
ci us 25-én tart juk a Mû ve lõ dé si Ház ban a Ma gyar
Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság szak mai és a Nem ze ti Kul tu -
rá lis Alap anya gi tá mo ga tá sá val.

A ta lál ko zót aján lom a kis gyer me kes szü lõk fi gyel mé be.
Gyer me ke ik az elõ adá so kon na gyon sok szép me sét él -
het nek át.

A cso por tok, osz tá lyok a je lent ke zé si la pot és a rész le tes
le írást a www.drama.hu ol dal ról tölt he tik le. Je lent ke zé si
ha tár idõ: 2011. feb ru ár 28.

Jöj je nek, ve gye nek részt a fesz ti vá lon, biz to san nagy él -
mény ben lesz ré szük.

-Tû he gyi Julianna-

Szín ját szó ta lál ko zó

Mol nár Éva bõr kép ki ál lí tá sát 2011. feb ru ár 16-án 17 óra -
kor nyit juk meg a Mû ve lõ dé si Ház ban. 

Ha sze re ti a szé pet, ér dek li, ho gyan lesz a rossz bõr ka -
bát ból gyö nyö rû vi rág vagy fa, ak kor sze re tet tel lát juk a
meg nyi tón, vagy ké sõbb a nyit va tar tá si idõ szak ban.

A te rem fog lalt sá ga mi att a ki ál lí tás meg te kint he tõ:
• Hét fõ: 800 -1600

• Kedd: 1600 -1900

• Szer da: 800 -1900

• Csü tör tök: 800 -1900

• Pén tek: 1300 -1700 órá ig.
-Tû he gyi Ju li an na-

Bõr kép ki ál lí tás

Áp ri lis 10-én, va sár nap 9 és 12 óra kö zött ba ba ru ha-bör -
zét tar tunk.

A ren dez vény meg te kint he tõ lá to ga tó ként és bör zé zõ -
ként (a sa ját, hasz nált, ki nõtt ru hák, já té kok, ter mé kek
áru sa ként). 

(Gyer me kek nek 14 éves ko rig in gye nes a be lé pés!)

Áru sí tó asz tal je gyet és asz tal je gyet ki egé szí tõ be lé põ je -
gyet a kész let ere jé ig csak elõ vé tel ben le het vá sá rol ni a
Mû ve lõ dé si ház ban.

Rész le tek rõl már most ér dek lõd het nek a Mû ve lõ dé si
Ház ban.

-Tû he gyi Ju li an na-

Ba ba ru ha bör ze

A po cak la kók tól a kis ka ma szo kig min den gye rek nek(és szü le ik -
nek) szó ló könyv tá ri prog ra mok
Feb ru ár 28. (hét fõ) 14 óra:  Rajz ver seny al só ta go za tos
gye re kek nek. 
Té ma:: far san gi él mé nyek le raj zo lá sa sza ba don vá lasz tott
tech ni ká val. 
A raj zo kat a hely szí nen kell el ké szí te ni. Ha kü lön le ges tech ni kát 
akarsz al kal maz ni, ak kor hozz ma gad dal esz közt. Ha gyo má -
nyos tech ni kák hoz hely ben kapsz esz közt, anya got.
A te él mé nye i det, el kép ze lé se i det vagy em lé ke i det vár juk.
A leg szebb raj zok ból ki ál lí tást ké szí tünk. A leg ügye seb bek 17
óra kor az ered mény hir de tés kor könyv ju tal mat kap nak.
Már ci us 7. (hét fõ) 10 óra: Babaolvashow: /fog lal ko zást
tart ja Hodosi Szil via nép ze ne ta nár/
Babaolvashow ke re tén be lül Rin ga tó fog lal ko zást szer ve zünk a
leg ki seb bek nek. A fog lal ko zás cél ja, hogy a kis ma mák meg ta -
nul ja nak egy könnyen éne kel he tõ, de a ko dá lyi el vek hez hû en,
ze ne i leg ér té kes dal anya got. A Rin ga tó fog lal ko zás ra sze re tet -
tel vá runk né hány hó na pos ba bá kat is és min den olyan anyu -
kát, apu kát, nagy szü lõt, aki szí ve sen éne kel, ját szik együtt
gyer me ké vel.
Egy már ci u si szom ba ton Csa lá di szom bat lesz (az idõ -
pon tot fi gyel je a pla ká to kon)
Dia film ve tí tés re hív juk a ki csi ket és na gyo kat szü le ik kel. A fog -
lal ko zást Bartos Eri ka író nõ tart ja, a már meg je lent An na, Pe ti
és Ger gõ, Bo gyó és Babóca köny ve i bõl.
A ve tí tés egy ben ta lál ko zá si le he tõ ség az író nõ vel is.
Egy áp ri li si dél után Báb szín ház: Mi si Mó kus ka land jai c
Az Ópe ren ci ás Báb szín ház elõ adá sá ban
Tersánszky Jó zsi Je nõ me sé jé bõl a mó kus csa lád min den nap ja it
is mer he tik meg a gye re kek. A ki csik kel szí ve sen lát juk a szü le i -
ket is.
A pon tos idõ pon tot a pla ká tok ról is mer he tik meg vagy ér dek -
lõd je nek a könyv tár ban.
Egy áp ri li si dél után ta lál ko zás Telegdi Ág nes író nõ vel
A me se köny vek fõ hõ se nem más, mint Bar na bás, a vi dám, ked -
ves és ugyan ak kor rossz csont med ve bocs.A ka lan dok né ha va -
ló sak, né ha a gyer me ki fan tá zia “gyö nyö rû sé gé re” jöt tek lét re. 

A pon tos idõ pon tot a pla ká tok ról is mer he tik meg vagy ér dek -
lõd je nek a könyv tár ban.
Áp ri lis 5-én 14 órá tól Könyv tár hasz ná la ti ver seny lesz
fel sõ ta go za tos gye re kek nek .
Könnyû vagy ne héz meg ta lál ni va la mit a könyv tár ban? Meg ta -
lál juk-e a szá munk ra szük sé ges in for má ci ó kat?  Osz tá lyok, ba -
rá ti tár sa sá gok is ne vez het nek. Ne ve zé si ha tár idõ: már ci us 29.
A nagy gye re kek nek és a fel nõt tek nek a könyv tár ban
Fegyverneken szü le tett, az Eu ró pai Par la ment ben dol go -
zik
Fo dor At ti la volt fegyverneki la kos be mu tat ko zá sa és mun ká ja
az Eu ró pai Par la ment ben. A mindennnapjairól, mun ká já ról me -
sél.
Fi gyel jék a pla ká to kat, mert a ren dez vény idõ pont ja a Hír mon -
dó lap zár tá ja kor még nem is mert.
A gye re kek nek és a fel nõt tek nek szó ló ren dez vé nyek is a
TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0012pályázatból, az Eu ró pai Unió
Szo ci á lis Alap ja és a Ma gyar Ál lam segítsdégével va ló sul nak
meg.

Könyvtári rendezvények

Az elõ zõ Hír mon dó ban már be szá mol tunk ró la, hogy könyv tá -
runk ban ko moly tech ni kai fej lõ dé sek fog nak vég be men ni a
TIOP 1.2.3/08/1-2008-0080 pá lyá zat se gít sé gé vel. Öröm mel
szá mol ha tunk be, hogy a vár va várt gé pek meg ér kez tek. Az ol -
va sók hat új gé pet ve het nek hasz ná lat ba, to váb bá fény má so -
lá si le he tõ sé get is biz to sí tunk szá muk ra. Ter mé sze te sen a
szol gál ta tá sok té rí tés el le né ben ve he tõk igény be.
Min den ked ves ol va sót, és lá to ga tót sze re tet tel vá runk.

-Bog nár An na má ria-

Uni ós fej lesz té sek

2011. február 16. Fegyverneki Hírmondó 7. oldal

Nép sze rû film slá ge rek, mu si cal rész le tek, sprirituálék.

A Mirella Kó rus és a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar -
nagy ok Kó ru sa (mely nek tag jai kö zül 3-an is kap cso lód -
nak te le pü lé sünk höz) az éven kén ti ta va szi
hang ver seny ét eb ben az év ben áp ri lis 9-én 16 órá tól mu -
tat ja be.

A ta vasz hoz, a Vi rág va sár nap hoz, a hús vé ti ün nep kör -
höz kap cso ló dó egy há zi da la ik kal már sok éve szó ra koz -
tat ják a ze ne ér tõ kö zön sé get. 

Idén, és ter ve ink sze rint min den har ma dik év ben, vi lá gi
da lo kat hoz nak Fegyvernekre a kar nagy ok és vi lá gi éne -
ke ket hall ha tunk a Mirella Kó rus tól is.

Ha sze ret ne egy könnyû, de ze ne i leg igé nyes dél utánt,
jöj jön el áp ri lis 9-én 16 órá ra a Mû ve lõ dé si Ház ba!

-Tû he gyi Ju li an na-

Tavaszi hangverseny



Még min dig na gyon ke vés adó zó él az zal a le he tõ ség gel,
hogy adó be val lá sa kor ren del kez zen adó ja 1%-áról. Pe -
dig ez a leg egy sze rûbb mód ja, hogy a szá má ra fon tos
ügyért te gyen va la mit. Ez azt je len ti a gya kor lat ban, hogy
az adó zó ál lam pol gár dönt ar ról, hogy az állam az adója 1 
százalékát milyen célra használja fel.

Az adó 1%-a Fegyverneken ma rad, ha az aláb bi szer -
ve ze tek nek jut tat ja:

15412641-2-16 Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
19222703-1-16 Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért

Ala pít vány
19222693-1-16 Fegy ver nek Biz ton sá gos és

Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány
19222710-1-16 Fegy ver nek La kos sá gá nak

Egész sé ges és Biz ton sá gos Éle té ért
 Ala pít vány
18830352-1-16 Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek
 Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány

(Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la di ák ja i ért)

18842652-1-16 Te het sé gek Ér vé nye sü lé sé ért
Köz hasz nú Ala pít vány (Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény)

18832646-1-16 Fo gom a ke zed Ala pít vány
(An gol kert Ott hon)

18837926-1-16 Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
18825310-1-16 Fegyverneki Pol gár õr ség
19430553-1-16 Fegyverneki Hor gász Egye sü let

A két leg na gyobb egy ház tech ni kai kód ja : 

0011 Ró mai Ka to li kus Egy ház
0066 Re for má tus Egy ház

-Szerkesztõség-

SZJA 1%-át fo ga dó fegyverneki
szer ve ze tek

 8. oldal Fegyverneki Hírmondó 2011. február 16.

„Mi más vol na az em ber élet, mint fo lyó,
ame lyik örök ké zaj lik, s ha vi ze ki szá rad na,

új csep pe ket me rít az égi fel hõk bõl.”
– Seneca –

1916. ja nu ár 1-jén szü le tett özv. Nagy Pálné Lip csei Te -
réz.

Idén ja nu ár 1-jén ün ne pel te 95. szü le tés nap ját, aki nek ez
al ka lom ból Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr ad ta át a Ma -
gyar Köz tár sa ság mi nisz ter el nö ke ál tal alá írt em lék la pot,
2010. de cem ber 31-én.

Te réz né ni sze ren csé re jó egész ség nek ör vend, meg ha -
tód va vet te át az em lék la pot és a vi rág csok rot.

Ez úton is kí vá nunk ne ki jó egész sé get és to váb bi bol dog
éve ket!

-Tukarcs Beáta anyakönyvvezetõ-

95 éve született
Hor gász egye sü le tünk ja nu ár 30-án kül dött köz gyû lést tar -
tott, ahol a kül döt tek 65 %-a vett részt. Ren dez vé nyün ket
meg tisz tel te Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr is.

Elõ ször az el nök asszony be szá molt a 2010. év ben vég -
zett mun ká ról, a lét szám ala ku lá sá ról, az éves prog ra -
mok ról, a hor gász ver se nyek rõl, a me gyei
kül dött köz gyû lés rõl és a hal te le pí té sek rõl. Majd a Fe gyel -
mi Bi zott ság el nö ke ér té kel te a bi zott ság éves mun ká ját
és a fe gyel mi hely ze tet. Ez tán a zár szám adás és va gyon -
mér leg el fo ga dá sá ra ke rült sor. Majd a Fel ügye lõ Bi zott -
ság el nö ke be szá molt a bi zott ság el len õr zõ mun ká já ról
és ér té kel te az egye sü let gaz dál ko dá sát. A kö vet ke zõ
na pi rend a 2011. évi költ ség ve tés el fo ga dá sa volt, majd
meg vi tat tuk a hor gá szok ál tal fel ve tett prob lé má kat, kér -
dé se ket és ja vas la to kat.

A kül dött köz gyû lé sünk után szí ve sen ma rad tak még a
hor gá sza ink egy csa lá di as, ba rá ti be szél ge tés re.

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy a hor gász en ge dé -
lyek áru sí tá sa meg kez dõ dött. A fel adat tal Tukarcs Ist ván
ügy in té zõt bíz tuk meg. Más jel le gû hor gász prob lé mák kal
és a hor gász vizs gá val kap cso la to san is  for dul ja nak hoz -
zá bi za lom mal./ Te le fon: 06-20-44-49-504 vagy 481-782/

-Tukarcs Istvánné-
-el nök-

A Fegyverneki HE hí rei

Több éve in téz mé nyünk fel ada ta a te le pü lé sen élõ 80
éven fe lü li idõ sek nek az ön kor mány zat ál tal nyúj tott ka rá -
cso nyi cso ma gok össze ál lí tá sa és szét osz tá sa.
2010-ben 275 fõ 80 éven fe lü li la kos hoz jut tat tuk el az ön -
kor mány zat ve ze tõ i nek jó kí ván sá ga it, édes sé get, gyü -
möl csöt és ol vas ni va lót tar tal ma zó cso mag ját. Az
in téz mény dol go zó in kí vül az el múlt hó na pok ban in téz -
mé nyünk nél ki kép zett ön kén te se ink se rény ked tek, vit ték
ház ról-ház ra a jó kí ván sá go kat.
A te le pü lé sün kön lé võ két bent la ká sos idõs ott hon 80
éven fe lü li la kói is ré sze sül tek a cso ma gok ból. Az ,,An -
gol kert úti" ott hon ban 37 fõ, az ,,Arany kor" idõs ott hon ban
19 fõ ka pott aján dék cso ma got. Te le pü lé sün kön nö vek -
szik az idõs ko rú ak szá ma. 2010-ben 21 fõ vel több 80
éven fe lü li volt, mint 2009-ben.
"Ka rá cso nyi elõ ze tes"
Min den év ben a gyer mek jó lé ti szol gá lat csa lád gon do zói
a Mû ve lõ dé si Ház mun ka tár sa i val kö zö sen ké szül nek a
hát rá nyos hely ze tû csa lá dok szá má ra szer ve zett meg -
ven dé ge lés re az annaházi és szapárfalui te le pü lés ré -
szen. 2010-ben 12 csa lád és 34 gyer mek ka pott
meg hí vást, hogy a csa lád együtt ké szít se el a ka rá cso nyi
dí sze ket, han gu la tos ün nep vá rás sal. Saj nos hi á ba a
szak em be rek igye ke ze te, ke vés csa lád tesz ele get a fel -
ké rés nek, a kö zös ün nep vá rás nak, ka rá csony fa dí szí tés -
nek, aján dék ké szí tés nek, pe dig a gyer me kek örül né nek
a vál to za tos mû sor nak, a fi nom uzson ná nak, az együtt el -
ké szí tett dí szek nek, amit ha za vi het nek.

Kér jük, ne fosszák meg a gye re ke ket ezek tõl az él mé -
nyek tõl, hi szen nem biz tos, hogy min den csa lád tud
karácsonyt va rá zsol ni ott ho ná ban a gyermekeinek.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Idõsek



A  me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve -
dé ki adó-vissza té rí tés fel tét ele i rõl és sza bá lya i ról:

Az elõ zõ év hez ha son ló fel té te lek kel le het a me zõ gaz da -
ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó- vissza -
igény lést el ké szí te ni. 

Vál to zá sok:
• A vissza igé nyel he tõ adó mér té ke, 2010. ja nu ár -1-tõl

2010. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra 77,88 Ft/li ter.  
• A me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj után a jö ve -

dé ki adó össze gét (akik még nem igé nyel ték) vissza -
me nõ le ge sen 2005-tõl le het vissza igé nyel ni. 

• Az egy hek tár ra ma xi má li san vissza igé nyel he tõ gáz -
olaj mennyi ség szán tó föl di kul tú rák ese tén 2005. 2006.
2007. évek ben 95 li ter, 2008. év tõl egy sé ge sen min den 
me zõ gaz da sá gi kul tú rá ra 97 li ter.

• A ré gi ós pos tá zá si cí mek meg szûn tek, és új ra a me gyei 
ki ren delt sé gek re kell pos táz ni a pa pír ala pon el ké szí -
tett be val lá so kat, VPID szám ké rõ nyom tat vá nyo kat,
stb.
Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal Észak-al föl di Re gi o ná lis
Vám- és Pénz ügy õri Fõ igaz ga tó ság,   
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Vám- és Pénz ügy õri
Igaz ga tó sá ga Szol nok, Ady End re u. 21.

• Vál to zott a 341/2007. (XII: 15.) Kor mány ren de let 1.
szá mú mel lék le te, mely sze rint az iga zo lá son a le iga -
zo ló szer ve zet nél két alá írás szük sé ges, az ed di gi egy
he lyett.

 1. a mun ka el vég zé sét a ke rü le ti ál lat-egész ség ügyi és 
élel mi szer-el len õr zõ hi va tal, 

 2. a meg mun kált föld te rü let nagy sá gát föld hasz ná la ti
lap alap ján a föld mû ve lés ügyi ha tó sá gi jog kör ben el já -
ró te rü le ti leg il le té kes me gyei kor mány hi va tal Föld mû -
ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga iga zol ja.

To vább ra is be tar tan dó fõ sza bá lyok:
• Csak a szám lák kal bi zo nyí tott gáz olaj fel hasz ná lás ve -

he tõ fi gye lem be!
• A ter me lõ ál tal föld hasz ná la ti lap pal iga zolt te rü le tek re

ve tí tett gáz olaj mennyi sé get le het kér ni, a har minc nap -
nál nem ré geb bi tel jes föld hasz ná la ti lap- szem lén lé võ
te rü le tek alap ján.

• Az elekt ro ni kus rend szer ben el ké szí tett, el len õr zött és
e-por tá lon el kül dött be val lá sok fel dol go zá sa, el len õr -
zé se gyor sabb.

• A pa pír ala pon el ké szí tett és el kül dött be val lá so kat is
fel dol goz zák, el fo gad ják, de csak azon ter me lõ két akik
ed dig is pa pír ala pon ké szí tet ték a be val lá su kat, még
nem küld ték elõ zõ év ben e-por tá lon ke resz tül.

Ja nu ár tól az õs ter me lõi iga zol vá nyo kat ér vé nye sí te ni
kell a gaz dál ko dók nak!

Me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ér vé nye sí té sé ért,
új õs ter me lõi iga zol vány ki ál lí tá sá ért, eb ben az év ben is
úgy ne ve zett ki ál lí tói dí jat kell fi zet ni.
• Új iga zol vány ki adá sa ese tén- be le ért ve az iga zol vány

cse ré jét, pót lá sát is a fi ze ten dõ díj : 1.000 Ft
• Ér té ke sí té si be tét lap ki adá sá ért fi ze ten dõ díj : 1.000 Ft
• A gaz da ság ada ta i ra vo nat ko zó ada tok mó do sí tá sá nak 

be je len té se díj men tes.
• A dí jat az õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az ér té ke sí té si

be tét lap ki ál lí tá sát igény lõ ter mé sze tes sze mély nek az
iga zol vány ki ál lí tá sát meg elõ zõ en kell meg fi zet nie. A
díj be fi ze té sét a fi ze té si szám lá ra tör té nõ kész pénz be -
fi ze tést iga zo ló szel vény résszel, vagy a szám lá já nak
meg ter he lé sét tar tal ma zó na pi ki vo nat tal az iga zol -
vány, il let ve ér té ke sí té si be tét lap ki adá sa kor kell iga -
zol ni. A díj be fi ze té sé rõl szó ló hi telt ér dem lõ iga zo lást
az igény lõ adat nyil ván tar tó lap já hoz kell csa tol ni.

• A be fi ze tett összeg rõl a fa lu gaz dász az iga zol vány, il -
let ve ér té ke sí té si be tét lap ki adá sá val egyi de jû leg
szám vi te li bi zony la tot ál lít ki. A szám vi te li bi zony la ton a
tel je sí tés idõ pont ja azo nos az iga zol vány, il let ve ér té -
ke sí té si be tét lap ki adá sá nak idõ pont já val.

Össze gez ve: Az új do ku men tum ki adá sa kor – be le ért ve
az iga zol vány cse rét va la mint a pót lást – két ezer fo rin tot
kér nek a ter me lõk tõl. A már meg lé võ õs ter me lõi iga zol -
vány meg hosszab bí tá sá ért, va gyis az iga zol vány 2011.
évi ér vé nye sí té sé ért (mely új be tét lap ki adá sa) azért
mind össze egy ezer fo rin tot kell fi zet ni.

Õs ter me lõi iga zol vá nyok meg újí tá sa

Az õs ter me lõi iga zol vá nyo kat 2011. már ci us 20-ig ér de -
mes meg újí ta ni, hisz az így meg újí tott iga zol vá nyok a tel -
jes nap tá ri év re 2011. ja nu ár 1-tõl ér vé nye sek.

A meg újí tás hoz szük sé ges, az õs ter me lõi iga zol vány, a
2011-évi Adat nyil ván tar tó lap ki töl té se, mely be sze rez he -
tõ a fa lu gaz dá szok tól, és az ag rár ka ma rai ta nács adók tól.
Szük sé ges az Apeh-tõl igé nyelt adó szá mot iga zo ló
nyom tat vány is a pon tos adó szám , és a teáor szám el len -
õr zé se, pon to sí tá sa ér de ké ben.

-Mol nár Er zsé bet  Ag rár ka ma rai ta nács adó-

Agrár hírek

Vár ha tó an 2011. ta va szán új ra meg hir de tés re ke rül nek
az UMVP III. és IV. ten ge lyé nek pá lyá za tai a Ti sza-men ti
LEADER HACS területén is.

Ad dig is vár juk vál lal ko zá sok, ma gán sze mé lyek, ci vil
szer ve ze tek, köz szfé ra sze rep lõ i nek pro jekt öt le te it, ami -
re épül het a He lyi Vi dék fej lesz té si Stra té gai módosítása,
megvalósítása.

Alap ve tõ cél a mun ka hely te rem tés és meg tar tás, he lyi
ter mé kek, szol gál ta tá sok ez ál tal a vi dék fejlesztése.

Kér jük ke res sen ben nün ket az aláb bi el ér he tõ sé ge ken és 
már most fi gyel je a Rá dió Törökszentmiklós LEADER per -
ce it (FM 96,4 MHz)

A Ti sza-men ti LEADER Köz hasz nú Egye sü let el ér he tõ -
sé gei:

te le fon: 56/590-670, ema il: tiszamentileader@gmail.com, 
www.tiszamentikozosseg.t-online.hu, iro da: Kuncsorba,
Dó zsa György út 49.

-Ti sza-men ti Leader KHE- 

Új ra in dul nak a LEADER pá lyá za tok!
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Ar ra szü let tem, hogy meg sze res se nek, 
S meg sze res sem én is azt, akit le het. 

Ar ra szü let tem, hogy bol dog is le gyek,
S to vább ad jam egy szer az éle te met." 

Csõke And rea 2010. 12. 06. Szü lei: Tol vaj Sza bi na és Csõke Já nos

Skudrova-Tóth Zsolt 2010. 12. 11. Szü lei: S.-Tóth Ma ri ann és Barkóczi Zsolt

Turó An na má ria 2010. 12. 13. Szü lei: Turó An na má ria és Turó Dá ni el

Tukarcs Lotti 2010. 12. 20. Szü lei: Ko vács Eri ka és Tukarcs Zol tán

Mol nár Le ven te 2011. 01. 24. Szü lei: Nagy Va lé ria és Mol nár Csa ba

Pe res Han na 2011. 01. 27. Szü lei: Pe res Aran ka és Blága Sán dor

Pé csi Dó ra 2011. 01. 28. Szü lei: Ba logh Irén és Pé csi Ist ván

Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk.

Új szü löt tek te le pü lé sün kön

A pi ac té ren pi a ci na po kon ezt a kis vi dám csa pa tot lát hat -
juk Mol nár Mik lós össze fo gá sá val. (Kö zé pen, vi rág cso -
kor ral a ke zé ben lát ha tó.)

Olyan jó a kö ze lük ben len ni, ve lük be szél get ni, tõ lük erõt
me rí te ni, ta nul ni és meg õriz ni, to vább ad ni em lé ke i ket. 

Én ki pró bál tam és szebb lett tõ le a na pom, ezért aján lom
min den ked ves fegyverneki hon fi tár sam nak.

Kö szö nöm, ha el ol vas ták!
-Dr. Kiss Györgyné-

„Nem csak a húsz éve se ké
a vi lág!” Lab da rú gó csa pa tunk ja nu ár kö ze pén kezd te el a fel ké -

szü lést a ta va szi sze zon ra. A játékoskeretben több vál to -
zás is tör tént. A ve ze tõ ség min den fegyverneki il le tõ sé gû
lab da rú gót meg ke re sett, hogy iga zol jon ha za, saj nos kö -
zü lük csak Náhóczki Sán dort si ke rült ha za csá bí ta ni. Raj -
ta kí vül Kor mány Pé ter (ka pus), és Ko zák Má té erõ sí ti
csa pa tun kat. Saj nos tá vo zónk is volt a té len. Szász Krisz -
ti án Nagy kö rû be, míg Ros tás Lász ló Ti sza fü red re tet te át
szék hely ét, míg Papp Kris tóf egész ség ügyi okok ra hi vat -
koz va szü ne tel te ti ak tív spor to lói pá lya fu tá sát. 

Csa pa tunk feb ru ár ban a me gyei csa pa tok nak ki írt té li te -
rem lab da rú gó baj nok ság ban sze re pelt, ahol szép ered -
ményt ért el, hi szen a kép ze let be li do bo gó har ma dik
fo ká ra áll ha tott, míg a leg jobb ka pus nak csa pa tunk há ló -
õrét Kor mány Pé tert vá lasz tot ták a szer ve zõk.

Két edzõ mér kõ zé sen is túl van nak a fi úk. Elõbb 
Törökszentmiklós el len szen ved tünk 4-1-es ve re sé get,
majd meg gyõ zõ já ték kal ide gen ben arat tunk 3-1-es gyõ -
zel met Kis új szál lás el len. 

Az egye sü let feb ru ár 24-én tart ja éves köz gyû lés ét, me -
lyen a költ ség ve tés meg tár gya lá sa mel lett, alap sza bály
mó do sí tás ra is sor ke rül.

-Fa ra gó Zsolt-

Labdarúgás
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Ko szo rú zás

Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc ra em lé ke zõ
köz té ri meg em lé ke zés idõ pont ja: már ci us 15. 900.

A mû sort most is a Mó ra Fe renc Tag in téz mény 5. osz tá -
lyo sai ad ják

Vér adás

Szapárfaluban az Idõ sek Klub já ban feb ru ár 3-án volt
Vér adás, me lyen 12-en je len tek meg, kö zü lük 11-en ad -
hat tak vér.

Leg kö ze lebb a Mû ve lõ dé si Ház ban már ci us 3-án lesz le -
he tõ ség ar ra, hogy ezen a mó don se gít sünk em ber tár sa -
in kon.

Beíratkozás

Az ál ta lá nos is ko la 1. év fo lyam ára a be irat ko zás 2011.
már ci us 1. és 25. kö zöt ti idõ pont ban tör té nik a kör zet
sze rin ti tag in téz mény ben.

Az óvo dá ba tör té nõ je lent ke zés a he lyi ren de let nek meg -
fe le lõ en 2011. áp ri lis 15. és 30. kö zöt ti idõ pont ban, ké -
sõbb ki je lölt napo(ko)n lesz az óvo da igaz ga tó sá gán
(Fel sza ba du lás út 88.).

A he lyi pá lyá za tok ról

A Kép vi se lõ tes tü let dön té se sze rint 2011. év ben a he lyi
ren de let ben sza bá lyo zott pá lyá za tok (Ci vil alap. Köz mû -
ve lõ dé si alap, Kör nye zet vé del mi alap) for rás hi ány mi att
nem ke rül nek ki írás ra.

-Szerkesztõség-

Röviden

Nagy And rea és Ma jor Ti bor

2011. 02. 10-én há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got
kí vá nunk ne kik.



Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, 
akik sze re tett ha lot tunk, 

MESTER LAJOS
temetésén részt vet tek,

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
gyá szunk ban osz toz tak.

Em lé két örök ké õriz zük. 

A gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk,

VÁGÁN BALÁZSNÉ
temetésén részt vet tek, 

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
gyá szunk ban osz toz tak.

Em lé két örök ké õriz zük.

A gyá szo ló csa lád.

EMLÉKEZÉS

BORSÓS FERENCNÉ
Ha lá lá nak 3. év for du ló já ra.

Van egy szó, van egy név, va ló ság,
nem álom,

Ne kem a leg drá gább ezen a vi lá gon.
Ez a leg for róbb szó, az én leg szebb imám, 
Ami kor ki mon dom: Anyám, Édes anyám.

Sze re tõ gyer me ke id.

Fá jó szív vel mon dunk
kö szö ne tet mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk

CZAKÓ ISTVÁN

te me té sén részt vet tek,
fáj dal munk ban ve lünk

osz toz tak, sír já ra vi rá got,
ko szo rút he lyez tek.

A gyá szo ló csa lád.
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Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 5. sz. alatt
2 szo bás, für dõ szo bás, gáz kon vek to ros,

nagy ud var, nagy mel lék épü let tel,
nagy kert tel ren del ke zõ,

ál lat tar tás ra al kal mas csa lá di ház el adó.
Ér dek lõd ni: 56/481-432 és

0630/647-5658

2 szo bás csa lá di ház
gon do zott kert tel,

ga rázzsal, pin cé vel
el adó.

Ér dek lõd ni:
06-70-3320638

Új épü le tek épí té se,
ré gi épü le tek fel újí tá sa.
Kõ mû ves, bur ko ló és

fes té si mun ká kat
vál la lunk.

Tel: 36/70-931-0893
       06-56/ 480-180

• Szapárfaluban: 2011. már ci us 3.
• Mó ra Fe renc Ált. Isk.- ban: 2011. már ci us 10.
• Mû ve lõ dé si Ház ban: 2011. már ci us 17.

Közmeghallgatások

A TIOP-1.1.1-07/1 je lû pá lyá za ton, mely az in for ma ti kai
inf rast ruk tú ra fej lesz té sé re lett ki ír va az is ko lák szá má ra,
az ön kor mány zat si ke re sen pá lyá zott és 34. 452.514 Ft
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült. A köz be -
szer zé si el já rás el kez dõ dött, mely nek ered mé nye ként 64
db is ko lai PC cso mag, 17 db in te rak tív táb la, 1 db al kal -
ma zás szer ver, il let ve szer ver szoft ver, 8 db sza va zó cso -
mag és 7 db WIFI cso mag ke rül meg vá sár lás ra.

-Szerkesztõség-

Újabb nyertes pályázat

„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.

Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:
Mol nár Sán dor tól, élt 89 évet
Her ná di Mar git tól, élt 86 évet 

For gács Józsefnétõl, élt 82 évet 
Ta tár Im ré tõl, élt 76 évet

De ák Ist ván tól, élt 83 évet
Bor dás Já nos tól, élt 74 évet

Fa ra gó Lajosnétól, élt 83 évet
Vágán Balázsnétól, élt 86 évet

Czakó Ist ván tól, élt 56 évet
Er dei Jánosnétól, élt 85 évet
Mes ter La jos tól, élt 61 évet
Deme Im ré tõl, élt 74 évet

Fo dor Józsefnétõl élt 57 évet
Ollé Józsefnétõl élt 79 évet

Ke le men Gyu lá tól élt 83 évet
Nagy Séndornétól élt 83 évet

Barai La jos tól él 76 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Gyász je len tés



(Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak)

A Fegy ver nek Mû velt Ijúságért Ala pít vány pá lyá za tot hir -
det, kül föl di szpon zo rok ál tal ado má nyo zott összeg fel -
hasz ná lá sá ra. Az ado má nyo zók ké ré se sze rint: A
pá lyá zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít mé -
nyé nek el is me ré se, tel je sít mé nyük fo ko zá sa. 

A Pá lyá zat ka te gó ri ái:

„A” ka te gó ria: ha vi tá mo ga tás di á kok ré szé re

1. Fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá lyáz hat nak
ha vi 40ezer Ft. tá mo ga tás ra, akik nek a ta nul má nyi át la -
guk el ér te a 2010/11. tan év el sõ fél év ében a 4.5-es át la -
got és ezt a ta nul má nyi osz tály iga zol ja.

2. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban ta nu lók, ha vi
20ezer Ft. tá mo ga tás ra pá lyáz hat nak, akik nek ta nul má -
nyi ered mé nye a 2010/11. tan év el sõ fél év ében el ér te a
4.7-es át la got és nyel vi ta nul má nyik ban is si ke re sek.

3. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban, fel sõ fo kú in téz -
mény ben ta nu lók pá lyáz hat nak ha vi 30 ezer Ft tá mo ga -
tás ra, akik nek a ta nul má nyi át la guk a 2010/11. tan év el sõ
fe lé ben el ér te leg alább 4.2.-es át la got. Va la mi lyen te rü le -
ten hosszú idõ óta ki vá ló tel je sít ményt nyúj ta nak, és ezt
iga zol ni tud ják. Pá lyá za tuk hoz ere de ti ok le ve le ket csa tol -
nak, me lye ket ma ga sabb szin tû (nem is ko lai há zi) ver se -
nye ken sze rez tek. Az ok le ve le ket vissza ad juk!

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak hat. Ide je: 2011. márc.06.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ta nu ló:
• is ko lai bi zo nyít vá nyá nak hi te les má so la tát
• egy mo ti vá ci ós le ve let, ame lyet a pá lyá zó ír. 
• egy tá mo ga tó le ve let a ta ná ra i tól (ta ná rá tól)

A pá lyá za tot pos tai úton, ajánl va kell kül de ni: Szilasi
Péterné Fegy ver nek, Liszt F. út 13/a cím re

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá -
lyá zók márc. 25-ig ér te sí tést kap nak. Vissza me nõ leg feb -
ru ár 1-tõl fog juk az ösz tön dí jat fo lyó sí ta ni a pá lyá zó
szám lá já ra.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma fél éven te fe lül vizs gál ja min den 
ösz tön dí jas ta nu ló elõ me ne tel ét. Amennyi ben a ta nu ló is -
ko lai elõ me ne tel ében ked ve zõt len vál to zás ta pasz tal ha -
tó, a tá mo ga tás vissza vo nás ra ke rül. Az
ado má nyo zók nak szán dé kuk ban áll az ösz tön dí jat el -
nyert ta nu lók kal sze mé lyes kap cso la tot tar ta ni. Az ösz -
tön díj egy elõ re, 12 hó nap ra biz to sí tott.

„B” ka te gó ria: Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás
ki emel ke dõ tel je sít mé nyért

1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért:

Egy sze ri 80 ezer fo rin tot fo lyó sí tunk azon ta nu lók nak,
akik az Ok ta tá si Mi nisz ter ál tal ki adott jegy zék alap ján
szer ve zett me gyei ta nul má nyi ver se nyen 1. he lye zést ér -
nek el, vagy or szá gos ver seny I. II. vagy III. he lye zett jei.

A pá lyá zat hoz az ered ményt, iga zo ló ere de ti ok ira tot
szük sé ges mel lé kel ni.(me lyet vissza adunk)

A pá lyá zat be nyúj tá sa az ered mény el éré se után tör tén -
het. A pénz át uta lá sa jú ni us il let ve dec. hó nap ban tör té -
nik.

2. Köny vek/lap to pok be szer zé sét tá mo ga tó pá lyá za tok:

A 2010/2011. tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered ményt
el ért ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói, va la mint
érett sé git adó kö zép vagy fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló
di á kok, a lap top ra vagy könyv utal vány ra pá lyáz hat nak.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell 
• a bi zo nyít vány hi te les má so la tát
• az osz tály fõ nök, vagy a ta nul má nyi osz tály aján ló le ve -

lét.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2011. jún. 30.

3. Ide gen nyel vi ta nul má nyok és vizs gák:

Ju ta lom fel sõ fo kú nyelv vizs ga meg szer zé sé ért: 

60 ezer Ft tá mo ga tás ban ré sze sül het az a ta nu ló, aki fel -
sõ fo kú nyelv vizs gát tett. Ez a si ke res szó be li és írás be li
nyelv vizs gát iga zo ló do ku men tum be mu ta tá sá val ke rül ki -
fi ze tés re.(2011.jan.1.-e után 2011.dec.31.-ig meg szer zett 
vizs ga ered mény szá mít!)

Mind há rom ka te gó ri á ban a pá lyá za to kat pos tai úton,
ajánl va kell el kül de ni: Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F. 
Út 13/a  cím re.

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá -
lyá zók ér te sí tést kap nak. Az ado má nyo zók nak szán dé -
kuk ban áll az ösz tön dí jat el nyert ta nu ló kat sze mé lye sen is 
meg is mer ni. Az ösz tön díj pá lyá za tok ki írá sa a 2011. év re
szól nak.

Az „A” és a”B” ka te gó ri á ban is a pá lyá zók szi go rú an ve -
gyék fi gye lem be az ado má nyo zók ké ré sét!  Csak ab ban
az eset ben pá lyáz za nak, ha a tel je sít mé nyük el ér te pá lyá -
zat ban ki ír ta kat! 

-Kuratórium-

Fel hí vás ta nul má nyi ösz tön díj pá lyá zat ra!

Tisz telt Ol va só! A Fegyverneki Hír mon dó ala pí tá sá nak
cél ja a Fegy ver nek Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za ta sze rint az volt, hogy a közsség éle té rõl
köz hasz nú in for má ci ó kat ad jon köz re, tá jé koz tas sa a la -
kos sá got az ön kor mány zat köz ér dek lõ dést ki vál tó dön té -
se i rõl. A lap ban he lyet kap nak az ön kor mány zat
in téz mé nyei (hi va tal, is ko lák, óvo dák, mûv. ház, or vo si
ren de lõ, gyer mek élel me zé si kony ha, csa lád se gí tõ, víz -
mû) hí re ik kel, be szá mo ló ik kal.
Kor lá to zott ter je de lem ben és tar ta lom mal a ci vil szer ve -
ze tek éle té bõl, mun ká já ból is íze lí tõt igyek szünk nyúj ta ni. 
A be fo ga dott írá sok rek lá mot, sér tõ tar tal mat nem köz ve -
tít het nek.
Rek lá mot tar tal ma zó szö veg csak az ön kor mány za ti ren -
de let ben el fo ga dott díj sza bás el le né ben je len het meg a
lap ban.
A lap meg je le né sé nek pénz ügyi fe de ze te az éves költ -
ség ve tés ben ter vez ve van, ami igen kor lá to zott, te hát a
lap mé re tét nagy mér ték ben meg ha tá roz za.
A be kül dött írá so kat nem õriz zük meg, vissza nem küld -
jük. A szer kesz tés és mo de rá lás jo gát a szer kesz tõ ség
fenn tart ja.
Az egyé ni vé le mé nyek, köz re a dá sá ra al kal mas in gye nes
fe lü let a Fegy ver nek hon lap Fó rum ro va ta, amely a sza -
bály zat nak meg fe le lõ en, kor lát lan ter je de lem -
benhasználható. (www.fegy ver nek.hu)

-Szer kesz tõ ség-

Tájékoztatás

Fegyverneki Hírmondó
Ki ad ja: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Má ria

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

ISSN 2060-4203

2011. évi lap zár ta idõ pont jai: páros hónapok elsõ munkanapja

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 

(volt gyógy szer tár), vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: KIS-ÚJ-LAP KFT. 
5310 Kis új szál lás, Mun kácsy út 8.

Meg je le nik 2.700 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.
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